NOTULEN
ALGEMENE AFDELINGSVERGADERING

(AAV)

1 APRIL 2022
TRAFALGAR PUB EINDHOVEN

VERSIE 2
INHOUDSOPGAVE
Agenda

3

Opening AAV (20:07)

3

Verkiezingen

4

Verkiezingsuitslag

5

Indienen moties en amendementen

5

2

Algemene Afdelingsvergadering der
Jonge Democraten Brabant
Datum: 1 april 2022
Tijd: 20:00
Locatie: Trafalgar pub Eindhoven
Technisch Voorzitter: Melissa Ruinard
Stem- en Notulencommissie: Niels Koppelaar, Kalle Duvekot

AGENDA
1. Opening
Opening Michiel van Alst
Benoemen technisch voorzitter
Benoemen stem- en notulencommissie
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen AAV december 2021

20:05

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

20:45

Start verkiezingen
Presentatie kandidaten afdelingsbestuur
Bevragen kandidaten
Stemming
Pauze
Verkiezingsuitslag
Moties en amendementen Indienen
Stemmen
Rondvraag en sluiting
Borrel

20:45
21:00
21:20
21:25
21:35
21:40
21:00
22:20
22:30

OPENING AAV (20:07)
Benoemen TV en SNC’ers
Per acclamatie benoemd
Vaststellen agenda
Per acclamatie vastgesteld
Vaststellen notulen AAV december 2021
Per acclamatie vastgesteld.
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VERKIEZINGEN
Kandidaat pitches
Eva Scheffer- secretaris
V Annelies: Ik zag in je motivatie staan dat je de bestanden beter wil organiseren. Hoe wil je dat gaan
doen?
A Eva: Ik wil de drive beter organiseren en de ledenbestanden overzichtelijker maken.
V Sam: Heb je plannen voor de nieuwsbrief? Bij mij werd die volgens mij niet gelezen.
A Eva: Ik wil leuke onderwerpen hebben en gezelligheidsactiviteiten in de nieuwsbrief zetten. Ik heb
een grafische achtergrond dus ik kan ze een leuk jasje geven.
V Michiel: Wat vond je het leukst van je maand als ad interim?
A Eva: De fysieke activiteiten. De overdracht was erg chaotisch dus het begin was niet zo leuk.
Uiteindelijk was het erg leuk. Ik hoop dat het langzaam leuker wordt.
Marlies van Gerven – bestuurslid algemeen
V Annelies: Tof dat je je hebt gekandideerd. Leuk dat er een twinning gaat komen, maar waarom gaan
we vliegen?
A Marlies: We zijn veel meer tijd en geld kwijt aan het vliegtuig.
A Michiel: We wilden eerst met de bus en dan zouden we 2 dagen kwijt zijn. En het was duurder.
V Annelies: Komt er compensatie voor de uitstoot?
A Michiel: Ja.
V Michiel: Welke plannen heb je voor de socials?
A Marlies: Social media is erg belangrijk. Je kan zo mensen bereiken en het is goed voor de
ledenbinding.
V Sam: Komt er een tiktok?
A Marlies: Ik vond het leuk toen ik niet in het bestuur zat, maar nee.
Jakub Tatousek – bestuurslid Intern
V Eva: Hoe wil je de nieuwe leden gaan benaderen dat ze ook actief worden?
A Jakub: Ik heb een template voor WhatsApp om ze te gaan benaderen met een koffietje. De
benadering is erg belangrijk.
V Annelies: Ga je je ook bezig houden met politiek in Eindhoven?
A Jakub: We kunnen erover spreken.

4

De SNC stoort de AAV door de Imperial March te laten spelen terwijl Joris binnenkomt
V Sam: Hoe ben je van plan leden te behouden nadat je ze hebt benadert.
A Jakub: Benadering is essentieel, ik wil een contactpersoon zijn voor de leden.
V Wouter: Heb je al een idee wat mensen aanspreekt qua activiteiten.
A Jakub: Daar zijn ledengesprekjes voor. Daar probeer ik het uit te halen. Een aantal leden leek het
leuk om bij het politiek team te gaan.

Stemming
Pauze

VERKIEZINGSUITSLAG
Functie secretaris: kandidaat Eva Scheffer
Uitslag: 9 voor, 1 blanco, 0 tegen
Functie bestuurslid algemeen: Marlies van Gerven
Uitslag: 11 voor, 0 blanco, 0 tegen
Functie bestuurslid Intern: Jakub Tatousek
Uitslag: 10 voor, 0 blanco, 0 tegen

INDIENEN MOTIES EN AMENDEMENTEN
PM 01: Begrijp jij het nog!?
Woordvoerder: Marlies van Gerven
Het is om begrijpend lezen een minder belangrijk onderdeel te maken in het examenprogramma. Het
is nu voor 70% waar ze zich mee bezig houden op het middelbaar onderwijs. Er moet meer aandacht
naar andere vaardigheden bij het Nederlandse taalvak. Stem voor.
Voor

Neutraal

Je ziet dat de focus op begrijpend lezen komt
omdat het examen volledig bestaat uit
begrijpend lezen. Ik denk dat het curriculum
automatisch verschuift als je het examen
verandert.

Sympathieke motie, ik begrijp de
spreekt uit niet helemaal. Moet
alleen het examen op de schop of
het hele curriculum.

Tegen
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Ik wil erbij zeggen dat begrijpend lezen op het middelbaar onderwijs een vak is waar je
trucjes leert. Je leert de trucjes goed toepassen. Het examenprogramma bestaat volledig uit
begrijpend lezen, we zouden liever meer tijd willen voor andere onderwerpen.
Stemming
:

Unaniem aangenomen

AM 01: Niet alleen liberaal, maar ook zeker sociaal.
Woordvoerder: Wouter van der Heijden
Deze motie is bedoeld omdat er veel bouwgrond is, en krapte op de woningmarkt. Bouwers
willen winst boeken. Er moet een richtlijn komen dat er ook gebouwd moet worden voor
mensen die het minder breed hebben.
Voor Neutraal

2 weken geleden zei Hugo de Jonge
dat de nieuwbouw 30% sociale huur
moet worden. Het amendement
wordt hiermee een beetje nutteloos.

Tegen

Sympathiek amendement, de afspraak
waarvan je zegt dat die er moet komen
bestaat al. Er zijn al afspraken van de
gemeenten met de bedrijven. De afspraak
is nu al 25%.

Complimenten dat mensen bezig zijn
met het regionaal politiek programma.
Vind jij dat ook?
Het doel is dat iedereen kans krijgt op een woning. De lat lag nu te laag. We willen uitspreken
dat we oog hebben voor sociale huurwoning en daarmee betaalbare woning.
Stemming
:

Met 6 stemmen voor en 2 tegen aangenomen

AM 02: Laat de jeugdzorg vrij, maar de gemeentes niet vallen.
Woordvoerder: Michiel van Alst
Sinds een paar jaar is de jeugdzorg naar de gemeenten getrokken. Op zich een goed idee,
maar kleinere gemeenten kunnen het niet goed aan. Hier moeten we oog voor hebben.
Jongeren zijn een kwetsbare groep en worden nu door een bureaucratische bende gesleept.
Als ze 18 zijn moeten ze dan weer door een ander traject. We vinden het belangrijk dat we
de jongeren kunnen begeleiden.
Voor

Neutraal

Dit is niet alleen voor kleine gemeenten,
maar ook voor grote gemeenten.

Wat is je voornaamste bezwaar dat
je probeert op te lossen?

Tegen
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Je zegt hier het fatsoenlijk vorm te geven
van de jeugdzorg, wat is fatsoenlijk?
Het grootste probleem is het kwaliteitsprobleem, maar dat komt door het geldprobleem.
Fatsoenlijk is een breed begrip. Er zijn meerdere problemen. Hier staat een belangrijk
voorbeeld. Er moet meer oog voor kwaliteit en de welzijn van jongeren. En preventie!
Stemming
:

Unaniem aangenomen.

AM 03 Die torenhoge GWL-rekening kan er ook nog wel bij
Woordvoerder: Wouter van der Heijden

Dit gaat weer over het bouwprobleem. Er moeten veel nieuwe woningen bij. We kunnen nu
ook een duurzaamheidseis stellen aan de nieuwe woningen die gebouwd moeten worden.
We kunnen zo niet alleen veel huizen bouwen, maar ook duurzame huizen. Er is nu geen
prikkel voor woningen om te verduurzamen. Geen prikkel om te isoleren. We willen dat er
wel een prikkel komt. Om zo bij te dragen aan de CO2 reductie
Voor Neutraal

De prikkel is er wel, mensen
kunnen nu subsidie aanvragen. Dan
leg je de keuze aan de verhuurder
zelf.

Tegen

Het is een investering, dat kost geld. De
huurprijs gaat dan ook omhoog. Het geld
moet terugverdiend worden. Dit is niet goed
voor de normale huurder.

Wie gaat de verduurzaming betalen Ik ben tegen energielabel A. Het verschil
van private woningen?
tussen label B en A bij een televisie was bijna
300 euro. Dat kost meer.
De besparing over de energiekosten wordt terugverdiend over een aantal jaren. We
verplichten de huurder om te betalen. Zo verdient ie meer geld.
Stemming
:

7 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

A ORG 01 JD Brabant Goes green
Indiener: Annelies Becker, Manon van Bladel, Michiel van Alst, Jakub Tatousek, Eva
Scheffer
Constaterende dat:
- De JD een groene jongerenorganisatie is.
- Vliegen niet bij onze idealen horen.
- De reis wel comfortabel en inclusief moet zijn.
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Overwegende dat:
- Een vliegreis gecompenseerd kan worden
- Er veel initiatieven zijn om CO2-uitstoot te compenseren
Spreekt uit dat:
- JD Brabant de CO2 uitstoot van de vliegreis naar Kroatië moet compenseren en een
activiteit hieraan moet wijden zoals bv bomen planten.
Woordvoerder: Annelies

Ik snap dat vliegen beter is voor tijd en geld. We moeten ook goed zijn voor het klimaat. Leuk
om een activiteit eromheen te organiseren

Voor Neutraal

Tegen

Waarom is er gekozen voor alleen Kroatië en niet alle vluchten?
Je keurt hiermee wel de vlucht goed, maar het moet gecompenseerd
worden.
Je hebt de noodzakelijkheid van vliegen benoemd. Vanuit landelijk moeten
we deze kosten al compenseren. We verwachten iedereen die voor stemt
ook bij deze activiteit.

Annelies: Ik keur vliegen zeker niet goed. Het was al besloten. We willen het in ieder geval
compenseren. Alleen Kroatië omdat het weinig voorkomt dat de JD gaat vliegen.
Stemming
:

De motie is unaniem aangenomen.

Decharge en afsluiting (21:26)
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